
أن ما حيملهم على هذا هو البغي أن بعضهم يبغي على بعض؛ وهلذا جرى بني اليهود وبني النصارى من احلروب 

ومن يكفر بآيات اهللا  (( . أن اخلالف أدى إىل خالف مسلح :وذلك لقوة اخلالف بينهم يعين ،ما هو معلوم

فإن  ((وجوابه مجلة:  )) يكفر ((اجلملة هذه شرطية؛ فعل الشرط  )) ومن يكفر )) (( فإن اهللا سريع الحساب

ملاذا ارتبطت مجلة جواب الشرط  مجلة اجلواب بالفعل ؟ طتبارتوهنا نقول لسامي ملاذا  )) اهللا سريع الحساب

؟ بالفعل ؟ فهد ؟ وين اجلملة امسية؛ ما هي إن حرف ؟ من يعرف؟ اجلملة امسية؟ ما ميكن أن نقول مجلة حرفية

ألن أوهلا حرف؛ نقول ال ميكن، اجلملة إما امسية وإما فعلية وال ثالث له؛ إال عند بعض النحويني ما كان شبه 

فإن اهللا سريع  ((مجلة وهو الظرف وجار وجمرور؛ املهم أن قوله: ((ومن يكفر بآيات اهللا )) هذا فعل الشرط 

هذا جواب الشرط؛ وقد أنشدوا بيتا يف اجلمل اليت هي حتتاج إىل ارتباط بالفاء إذا وقعت جوابا  )) الحساب

(( إن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   : اسمية وعربية وبجامد  وبما ولن وبقد وبالتمييزللشرط من يقرأها لنا

ا جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد م

بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 

أعوذ باهللا من   )) واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد

املعىن الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيني  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ىل: الشيطان الرجيم. قال اهللا تعا

  . اجلزاء نعم الثاين اجلزاء األول يا عبد الرمحن ؟ العمل؛ والثاين:

  هات مثاال يا مهند إلطالقه على العمل ؟  الشيخ :

   )) لكم دينكم ولي دين ((قوله تعاىل:   الطالب :

  ومثال اإلطالق على اجلزاء هداية اهللا ؟  الشيخ :

   )) مالك يوم الدين ((قوله تعاىل:   الطالب :

  . أي يوم اجلزاء )) مالك يوم الدين ((نعم   الشيخ :

  معناه هنا ؟ ))  اإلسالم (( الشيخ :

   معناه ؛  الطالب :

  ؟  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ال هنا  الشيخ :



   يعين العمل ؛اإلسالم   الطالب :

ال ؛ االستسالم هللا تعاىل ظاهرا وباطنا، االستسالم هللا ظاهرا وباطنا؛ فاالستسالم هللا باطنا اإلميان، ويف  الشيخ :

الظاهر األقوال واألعمال الظاهرة؛ هذا هنا لكن إذا جاء اإلميان واإلسالم فسر اإلميان باالستسالم الباطن 

  واإلسالم باستسالم الظاهر.

هل املراد هنا اإلسالم اخلاص الذي بعث  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم )) (( اإلسالم ((طيب قوله:  الشيخ :

  به الرسول عليه الصالة والسالم أو اإلسالم العام؟ شيبة ؟

   . اإلسالم اخلاص الذي بعث به النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  الطالب :

هو يف كل زمان حبسبه؛ فالدين عند اهللا  الدين عند اهللا اإلسالم ))إن  ((يف قول آخر يقول:  ؛طيب هذا قول

يف زمن موسى هو ما جاء به موسى؛ ويف زمن عيسى ما جاء به عيسى؛ ويف زمن ابراهيم ما جاء به ابراهيم 

 فاإلسالم هو الدين عند اهللا؛ بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم ليس هناك إسالم إال ما جاء به الرسول

صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن شريعته نسخت مجيع الشرائع؛ وعلى هذا فمن استكرب عن دين اإلسالم الذي جاء به 

وهو االستسالم هللا ))  الدين عند اهللا اإلسالم ((حممد صلى اهللا عليه وسلم فليس مبسلم؛ فاملهم اآلن نقول: 

عة له دين؛ ويف زمن عيسى الشريعة النصرانية؛ يف زمن موسى الشريظاهرا وباطنا يف كل زمان حبسبه؛ فاإلسالم 

ويف زمن ابراهيم الشريعة االبراهيمية وهكذا؛ يف زمن صاحل الشريعة الصاحلية وعلى هذا فقس؛ لكن اآلن وبعد أن 

بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ونسخ دينه مجيع األديان فاإلسالم ما تضمنته شريعة الرسول عليه الصالة 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب  ((ذلك على أن املراد باإلسالم هنا يعين يؤيد هذا القول قوله: والسالم؛ ويدل ل

يعين فكان الدين عند أهل الكتاب هو اإلسالم، واإلسالم يقتضي ))  إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

؟ اجلواب: ال بل اختلفوا اختالفا توحيد األمة املسلمة ولكن هل بقيت لألمم السابقة على ما يقتضيه إسالمها 

وما اختلف الذين  ((عظيما فكانوا يف شقاق بعيد؛ وهل هذا االختالف يعذرون به ؟ واجلواب: ال؛ هلذا قال: 

وقد يكون اإليتاء كونيا؛ فإيتاء اهللا عزوجل املال والصحة  أي أعطوه؛ واإليتاء هنا إيتاء شرعي )) أوتوا الكتاب

تعاىل العلم هذا إيتاء شرعي يعين ينتفع  ين يستوي فيه الكافر واملؤمن والفاجر والرب؛ وإيتاء اهللاوالعافية هذا إيتاء كو 

وقامت عليهم احلجة وبينت  )) إال من بعد ما جاءهم العلم ((مث يقول:  . وجل به اإلنسان يف شريعة اهللا عز

افترقت اليهود على  (هلم احملجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



قاله  ) إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة

ة عن االختالف وليس تقريرا هلا بل هو حتذير أن يصيبنا ما أصاب هؤالء النيب صلى اهللا عليه وسلم حتقريا لألم

املختلفني؛ وهلذا ملا اختلفنا اآلن تفرقنا ومتزقنا وكان كل حزب منا فرحا مبا لديه وانتشرت البدع واألهواء ال يف 

يكونوا إماما بل اختلفوا  األمراء وال يف العلماء فاألمراء مل جيتمع حىت يكونوا خالفها والعلماء مل جيتمعوا حىت

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد  ((وصار بعضهم يضلل بعضا ورمبا يكفر بعضهم بعضا؛ طيب إذا 

بغي وعدوان كل  )) بغيا بينهم ((؟ هل هم اختلفوا يريدون احلق؟ ال بل  وملاذا اختلفوا))   ما جاءهم العلم

يا سواء كنت موافقة لكلمة اهللا أم خمالفة وهذا مع األسف هو احلاصل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العل

يف زمننا وفيما قبل زمنا من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العليا مث يأخذ يف سب من خالفه  ـوالعياذ 

لك مث صار معه لكن ملا سبق إىل احلق وأبرزه للناس حسده على ذ وإن كان يعلم مع قرارة نفسه أن احلق ـ باهللا

يبغي عليه واحلقيقة أن ما بغيه على نفسه أن ما بغيه على نفسه مث إن البغي على العلماء إلظهار احلق إذا أظهروه 

وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاصهم وأعيام بل هو بغي على شريعة اهللا السيما إذا علم الباغي أن احلق 

ا وجد أهل احلديث مثال وهم مقلدا متعصبا صاروا يذموم ذما كما يوجد من بعض الناس إذ مع املبغي عليه

عظيما ورمبا خيرجوم إىل الضاللة وإىل البدعة وإىل الكفر ـ والعياذ باهللا ـ بغيا وهذا من أخطر ما يكون على األمة  

على يد غريه؛  اإلسالمية؛ والواجب على اإلنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر اهللا احلق سواء على يديه أو

من فرحه إذا أظهره اهللا على يد غريه لكن إذا  لكن الشك إنه فرحه إذا أظهره اهللا على يديه سيكون أقوى وأشد

أظهر اهللا احلق على يد غريه فال جيوز أن يبغي عليه وأن يسعى يف سبه وشتمه ألنه إذا فعل ذلك أشبه من ؟ 

اجلملة  )) ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب ((  . )) بغيا بينهم ((اليهود والنصارى وهلذا قال: 

جواب الشرط وقرن بالفاء ألن اجلواب مجلة امسية  )) إن اهللا ((ويف  )) يكفر ((هنا شرطية وفعل الشرط 

 . واملعروف أن اجلواب إذا كان مجلة امسية فإنه جيب اقرتانه بالفاء وقد ال يقرتن لكنه نادر، قد ال يقرتن لكنه نادر

والكفر بآيات اهللا يدون على أمرين: على اجلحد والتكذيب، ))  من يكفر بآيات اهللا ((وجل:  يقول اهللا عز

ى االستكبار والعناد؛ اجلهل والتكذيب فيقول: ال، فيقول للرسول مثال مل ي   اهللا ويكذب باآليات وعل

وجيحدها؛ أو استكبار وعناد يعلم احلق ويقر به لكن يستكرب عنه ويعاند مثال االستكبار والعناد: كفر إبليس؛ 

مثال التكذيب أن يكذب بأن هذا فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق لكنه أىب واستكرب وكان من الكافرين؛ و 

رسول اهللا كما فعل املشركون مع النيب عليه الصالة والسالم وكما فعل أعداء الرسل من قبل؛ واحلقيقة أن كال 

منهما مالزم لآلخر فإن املكذب مستكرب واملستكرب وإن مل يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله ألنه مل ينقد ألمر 



اآليات نوعان: كونية وشرعية؛ فالكفر باآليات الكونية أن ينكر أن اهللا عزوجل  )) من يكفر بآيات اهللا (( . اهللا

هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن هللا تعاىل شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن هللا معينا فيها كل هذا كفر باآليات 

هذا من الكفر بآيات اهللا، وقد الكونية، نفي أن يكون اهللا خلقها، اعتقاد أن هللا شريكا، اعتقاد أن هللا معينا كل 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في السموات وال في األرض  ((قال اهللا تعاىل: 

ال يملكون مثقال ذرة في السموات  (( :نفى ثالثة أشياء )) وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

((وما له منهم على سبيل املشاركة؛  وما لهم فيهما من شرك )) ((على سبيل االستقالل؛  )) وال في األرض

لكمال سلطانه ال أحد  )) وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ((معني؛ مث قال يف الرابع:  )) من ظهير

أن  يشفع إال من أذن له؛ فاحلاصل أن الكفر يف اآليات الكونية يتضمن ثالثة أمور: نفي كون اهللا خلقه؛ اعتقاد

له شريكا فيه؛ ثالث: اعتقاد أن اهللا له معينا يف ذلك؛ أما الكفر يف اآليات الشرعية فقد عرفتموه يدور على أمرين 

وهذه مجلة خربية  )) فإن اهللا سريع الحساب ((مث قال:  . ؛ واالستكبار والعناد ومها أيش؟ اجلحد والتكذيب

وجل؛ والسرعة يف الزمن والتقدير أما يف الزمن فإن الدنيا يقصد ا التهديد أي سيحاسبه وهو سريع احلساب عز 

مهما طالت سريعة يف الزوال أليس كذلك؟ وحنن إذا قسنا ما مر علينا مبا يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا 

وإن طالت السنني كأنه ال شيء، كأنه ال شيء؛ كم مر على اإلنسان من سنة ومع ذلك كأنه خلق اآلن سرعة 

كذلك أيضا سريع احلساب يوم القيمة؛ فإن اهللا تعاىل يفرغ من اخلالئق كلهم يف مقدار نصف يوم ودليل عظيمة؛  

والقيلولة تكون يف نصف النهار هذا  )) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ((ذلك قوله تعاىل: 

يمة وهو واحد وهم ال حيصيهم سرعة احلساب ولكن قد يشكل على اإلنسان كيف حياسب اهللا اخلالئق يوم الق

إال اهللا ؟ واجلواب على هذا اإلشكال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سأله أبو رزين العقيل قال: يا 

رسول اهللا كيف حياسبنا اهللا يف يوم وهو واحد وحنن مجيع؟ اجلماعة كثري فقال: أال أخربك أو قال أال أنبئك على 

تدل به على إمكان ذلك قال: بلى، قال: هذا القمر قمر واحد والذي يشاهده كل شيء من آالء اهللا؟ يعين تس

، كل من على وجه األرض إذا مل يكن هناك حائل فإنه يشاهد مع أن القمر من أصغر من على وجه األرض

ذا خملوقات اهللا، آية من آيات اهللا من أصغر آياته ومع ذلك حييط بالعامل على مقابل له على سطح األرض وه

مثال تقريب وإال فإن األمر فيما يتعلق باخلالق أعظم وأجل لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضرب األمثال من 

أجل التقريب للذهن ال التحديد؛ أمل تروا إنه قال: (إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) نعم؟ والشك 

عزوجل أعظم بكثري من يقني الرؤية اليت حتصل له لرؤية القمر  أن يقني الرؤية اليت حتصل لإلنسان بالنسبة إىل اهللا

احلساب  )) فإن اهللا سريع الحساب ((أو برؤية الشمس؛ لكن رسول صلى اهللا عليه وسلم أراد بذلك التقريب 



أن حياسب اإلنسان ويناقش لكن لكل صفة فاملؤمن ال يناقشه اهللا عزوجل لكنه سبحانه وتعاىل يقرره بذنوبه 

ويقول عملت كذا وكذا يف يوم كذا يف يوم كذا فيقر وال ميكن أن ينكر لو أنكر أحد من يشهد ؟ جوارحه، 

ا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمن ((جوارحه اليت هي جزء منه تشهد عليه 

طيب لكن يقرر اهللا عزوجل عبده املؤمن بالذنوب ويقر ويقول: قد سرتا عليك يف الدنيا وأنا ))  يكسبون

أغفرها لك اليوم؛ احلمد هللا؛ وما أكثر الذنوب اليت سرت اهللا علينا لو أحصينا ما سرت اهللا علينا من الذنوب ما 

يكمل صالته على وجه مطلوب؟ إال من شاء اهللا ما نستطيع ننفي نفيا قاطعا لكن إال  من منا استطعنا أن نعدها

من شاء اهللا من منا مل حيصل املغيبة ألحد؟ أو عدوان أو نظرة حمرمة أو غش ولو يف االختبار نعم؟ فاملهم أن 

نه لكن ال تغرت ذا الكل اهللا عزوجل برمحته وفضله ولو شاء لبي اإلنسان ال خيلوا من الذنوب ولكن مستورة سرت

رمبا مع كثرة الذنوب يبني أمرك للناس. طيب حساب الكفار حياسبون فيوقفون على أعماهلم وخيزون ا ـ والعياذ 

إذا احلساب خيتلف أو ال؟ خيتلف  )) هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهللا على الظالمين : ((باهللا ـ ويقال

 فإن حاجوك )) (( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((مث قال تعاىل:   . اعتبار اإلميان والكفر

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم وضمري الغائبة حاجوك الواو هل هي لليهود، أو للنصارى، أو  ))

للمشركني، أو للعامة ؟ ثالثة أقوال: قيل: لليهود؛ وقيل: للنصارى ألن اآليات اليت يف أول سورة آل عمران كلها 

لصالة والسالم؛ قالوا له: إنك يا حممد تزعم نزلت يف النصارى؛ وقيل: للمشركني ألنه كانوا حياجون الرسول عليه ا

إذا عيسى يف  )) إنكم وما تعبدون حصب جهنم ((الذين يدعون أحدا غري اهللا يكون هو ومن يدعوه من نار 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك  ((النار ألنه يعبد من دون اهللا، هذا حماج فأنزل اهللا بعد اآلية مباشرة: 

فاملهم أن الرسول عليه الصالة  )) يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدونعنها مبعدون ال 

ل اهللا عزوجل إن حاجوك فقل هلم قوال و والسالم حياج جيادله املشركون وجيادله اليهود وجيادله النصارى ولكن يق

كل ما خيرب اهللا به   وإذا أسلم اإلنسان وجهه هللا قبل )) قل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن (( ختلص به منهم

وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما ى عنه؛ ألنه مسلم وجهه هللا واملراد بالوجه هنا ليس الوجه اجلارحة 

  اليت يف الرأس ولكن مرادها قصد كما قال الشاعر: 

   رب العباد إليه الوجه والعمل                                             

ي الوجه الذي هو وجه القلب تسلمه هللا؛ ورمبا نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ ألن اإلنسان يسلم تقصد لوجهك أ

يضع وجهه الذي هو أشرف أعضاءه يضعه على الرتاب ذال هللا واستسالما له أليس كذلك؟ لو تجد فوجهه هللا 



أن أكرب ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على فراش لقلت ال مسعا وال طاعة ال أسجد لك لكن الرب عزوجل 

يأمرك أن تسجد لك فتسجد على األرض وعلى الرتاب ذا استسالم هللا تعاىل استسالم لوجه اهللا؛ طيب إذا 

اجلواب: نعم؛ ألنه  منهم؟ لصواما الذي يرتتب على هذا؟ وال خت )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((قلت: 

يرتتب عليه تصديق خرب اهللا ويش بعد يا غامن؟ ويش يرتتب عليه؟ والثاين: امتثال أمره واجتنابه يه؛ فأنا اآلن 

ليس عليك هداهم ولكن اهللا  ((هذه طريقيت ومن ذلك أمرت أن أبلغكم؟ فبلغت وليس على أكثر من ذلك 

اجلواب أليش؟ للشرط وإال فإن اإلنسان قد يتوقع جوابا غري هذا  وذا نعرف وجه مطابقة )) يهدي من يشاء

قد يتوقع أن يقال: فإن حاجوك فحاجهم، قد يتوقع هذا؛ لكن قال: إن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن 

 . اتعنب وآمنت به وانقدت ألوامره ومن ذلك أنين أبلغكم وقد فعلت فإن اهتديتم فألنفسكم وإن ظللتم فعليكم

وعلى ت، ت هذه هذا ضمري يف  )) أسلمت ((من هذه معطوفة على أيش؟ على  )) هللا ومن اتبعن (( وقوله:

وال جيوز أن يكون معطوفا على لفظ اجلاللة أليس   )) أسلمت ((على الضمري يف  أسلمت؛ اختصارا طيب

أيها النبي حسبك اهللا  يا ((ذلك قوله تعاىل:  كذلك؟ ألن الرسول ال يسلم ملن اتبعه إمنا يسلم وجهه هللا ومثل

فإن بعض املعربني قالوا إن من معطوفة على لفظ اجلاللة يعين: حسبك اهللا  )) ومن اتبعك من المؤمنين

وحسبك من اتبعك من املؤمنني؛ وهذا غلط ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حسبه اهللا وحده وحسب من اتبعه 

هو  ((ؤمنني معطوف على لفظ اجلاللة استندوا على قوله تعاىل: من املؤمنني كأن الذين قالوا إن من اتبعك من امل

ولكن بينهما فرق عظيم أليش؟ ألن أيدك أي أسند التأييد إىل من؟ إىل اهللا؛  )) الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين

لى  فرق ظاهر؛ ع حسبك اهللا ومن اتبعك )) ((وجعل النصر واملؤمنني وسيلة فاملؤيد هو اهللا فبينها وبني قوله: 

وجهي  ((وقوله:  . أي على الضمري))  أسلمت ((معطوفة على التاء يف ))  ومن اتبعن ((كل حال أن قوله: 

أما اهلاء فهي  )) وجهي هللا ((الثاين:  )) وجهي هللا ((فيها قراءتان: قراءة: سكون الياء؛ وقراءة: فتح الياء؛  )) هللا

مكسورة؛ ويشكل على هذا: كيف تكون معطوفة على ما هو يف حمل الرفع وهو التاء مث تكون مكسورة ؟ إذا 

، ال غري الكسرة الضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم باشتغال احملل حبركة املناسبة ألن الياء ال ميكن أن تطابق

 . ؛ فلهذا نقول: اشتغال احملل حبركة مناسبة وهي الكسرةهاميكن أن تطابق يكسر الشيء الذي قبلها من أجل

اتبعن على أيش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل؛ وعالمة املتبع للرسول  )) ومن اتبعن ((وقوله: 

عليه الصالة والسالم حقا هو الذي إذا قيل له: قال رسول اهللا صار كقول من قال له: قال اهللا،ن وإذا قيل له: 

فعل رسول اهللا مل يعدل بفعله فعل أحد من الناس هذه حقيقة املتبع؛ أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد 

شيئا مث حاول أن يصرف كالم الرسول عليه الصالة والسالم إليه فهذا حقيقة ليس مبتبع أليش؟ ألنه مل يذعن ملا 



صوص إىل ما يوافق هواه وهذه مسألة خطرية؛ وهلذا إذا جاء به الرسول إمنا اتبع هواه مث حاول أن يلوي أعناق الن

قرأت يف بعض األحيان كتب العلماء يف باب املناقشة تتعجب كيف يبنون األدلة على عقائدهم على ما يعتقدون 

من األحكام أو من العقائد القلبية فيحاولون أن يصرفوا هذه النصوص إىل ما يعتقدون وتستكرب هذا األمر منهم 

اء أجلة وهذه املهنة ال يسلم منها إال من عصمه اهللا نسأل اهللا أن يعصمين وإياكم منها ـ مهنة عظيمة وهم علم

وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين  ((  . أن جتعل اهلدى تابعا هلوى والواجب أن تكون اهلوى تابعا للهدى

النصارى واملشركني؛ يعين وقل هل أنتم يشمل اليهود و  )) حاجوك ((هذا مما يدل على أن الواو يف  )) أأسلمتم

وهم العرب ومسوا أميني  )) واألميين ((وهم اليهود والنصارى  )) قل للذين أوتوا الكتاب ((تفعلون مثل فعلي ؟ 

إمساعيل عليه السالم فكانوا  نسبة لألم ألم كانوا جاهلني؛ وهلذا يقال: أهل اجلاهلية إذ مل يأم رسوهلم بعد

جاهلني؛ ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم ويأخذ العلم للرساالت اإلهلية عن النصارى مثل ورقة بن نوفل وإال 

 أأسلمتم (( و))  آأسلمتم ((فيها قراءتان:  )) قل للذين أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم (( . فعامتهم جهال

واالستفهام هنا يراد به األمر على قول ألهل العلم  ((أأسلمتم))لف بينهما أي بتحقيق اهلمزتني وإدخال أ ))

قل إنما يوحى إلي  ((يعين: قل للذين أوتوا الكتاب واألميني أسلموا؛ فاالستفهام مبعىن األمر؛ ومثله قوله تعاىل: 

يعين أيش؟ يعين فأسلموا؛ وقيل بل املراد  )) فهل أنتم مسلمون )) (( أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون

؟ أم أنكم     : الندى على بداهتهم يعين إنه ينادي عليهم بالرباءة يعين أأسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوحبذلك

مل تفقهوا حىت اآلن؛ وهذا املعىن أبلغ من املعىن األول فيكون املراد بذلك النداء على بداهتهم وعلى التنديد م 

إن أسلموا باإلخالص  )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((م مل يسلموا مع ظهور املعىن ووضوحه قال اهللا عزوجل: وأ

هللا واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد اهتدوا؛ هداية التوفيق أو هداية الداللة ؟ هداية التوفيق يعين فقد 

وإن من أمة إال  ((قال اهللا تعاىل:  داللة وهذه شاملة لكل أحدهداية  سلكوا طريق اهلداية؛ ألن اهلداية نوعان:

البد أن يهدي اهللا سبحانه وتعاىل كلهم؛ وهداية التوفيق وهذه خاصة مبن ودي لإلسالم يف   )) خال فيها نذير

اللة كل زمان ومكان حبسبه؛ فمن اهتدى هداية التوفيق فهو حمل املدح والثناء وأما األول الذي اهتدى هداية الد

يعين معناه علم احلق فهذا إذا خالف احلق كان أشد ذما ممن مل يعلم احلق؛ فإن قلت لو فرض أن أحدا من الناس 

مل يعرف، مل يعلم بالشريعة مثل أصحاب الفطرة فما حكم هؤالء؟ اجلواب أن حكمهم ما هم عليه إذا كانوا 

لموا ولكن يف اآلخرة أمرهم إىل اهللا عزوجل ال على باطل فهم على باطل وال يفهم بأم مسلمون ألم مل يس

   نعلم فقد خيتربهم اهللا تعاىل مبا شاء على الوجه الذي يريده فمن أطاعه دخل اجلنة ومن عصى دخل النار.



   ال، خال فيها نذير ولكن بدلوا وغريوا عمرو بن حلي هو الذي بدل وغري. الشيخ :

  ؟جة مطلقا ألنه قال عند ما فيه حا فإن حاجوك )) : ((ظاهر اآلية  السائل :

أي هذه حكاية حال قوم معينني وهم النصارى؛ اادلة بأن يقولوا مثال ما أنت برسول لو كنت رسوال  الشيخ :

لكنت ملكا وما أشبه ذلك؛ وقد ذكر لنا احملاجة الطويلة مع النيب عليه الصالة والسالم يف سورة اإلسراء لو 

   . راجعتها نعم

  كيف يصح ترتيب سرعة احلساب على الكفر ؟  :السائل 

سوا ء كفروا أم مل يكفروا كذا؟ طيب ما اجلواب ؟ نعم يا حممد ؟ هذا . ألن الكفر ال   سرعة احلساب  الشيخ :

  ذكر اهللا تعاىل للتهديد؛ أحسنت ذكرنا هذا، هذا للتهديد.

  ما هو املراد بالتهديد ؟  السائل :

   د هلؤالء مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت: شف إن خالفتين فإن ضريب شديد.نعم هو املراد دي الشيخ :

لبدع هل هو شخص معروف با, هذه من اخلطأ أنا أرى إن هذه . جيب أن أوال نعرف من هذا  نعم الشيخ :

إىل فهذا أول من يناقش معه حىت نصل , ، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ ال   يستحقوبالشر وبالفساد فهذا وإن 

الغاية املقصودة للجميع بأن نعلم أن الرجل حسن النية ؟ وإذا كان الرجل حسن النية فسريجع إىل احلق والبد؛ 

أما أن يتخذ بعضنا بعضا وخصما فهذا الشك أنه يبعد كل اجلانبني الراد واملرود عليه ألن الناس سوف ينقسمون 

  . احد نعمما كل الناس يعلم احلق وال كل الناس أيضا يثق بشخص و 

يعين إذا نصحت اإلنسان واهتدى مث عاد إىل ضالله فأعد ألن بعض الناس إذا مل يكن عنده من  الشيخ :

على كل حال إذا انقطعت فاألصل إذا أردت  يساعد على االستمرار باالستقامة وااللتزام رمبا حييد ـ والعياذ باهللا ـ

   علمت أنه احنرف فهذا عليه.أنه قبل منه فاألصل أنه سيبقى على قبوله لكن إذا 

نعم شيبة ؟ شيخ ملا كان دين امساعيل عليه السالم قائم كيف كان ؛ ال ما هو قائم أخلفوه غريوا فيه ملا  الشيخ :

ظهر عمرو بن حلي اخلزاعي نصب األصنام للناس    فصار الناس يتبعونه، وتعرف أن اإلنسان إذا ضل يف شيء 

سرت بكل حال بل تضمنت معىن زائدا كفر ا ضد أقر ا يعين ما    نعم. صار هذا سببا لضالله بشيء آخر

على السرت فالشيء   أصله من مادة ولكنه يضمن معىن مادة أخرى يكون أبلغ فإن جمرد السرت دون الكفر 



 عمن بالشيء الكفر بالشيء يقتضي جهله واملدافعة عن عقيدته اليت هي الكفر نعم؛ يعين ممكن أن نقول جحد به

أما احلديث وارد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال جيوز يف جزيرة العرب أن جيتمع فيها دينان أما غري  .

جزيرة العرب فمازالت موجودة منذ عهد خلفاء الراشدين لكن جزيرة العرب ألا    أم لإلسالم ى النيب صلى 

ملسلمني العناية لبلدام وأن يح   غاية ال  على أن اهللا عليه وسلم أن جيتمع فيها دينان وهلذا جيب على مجيع ا

   ال تقام شعائرهم يف بالدهم ولكن ال مينع بالد احلق   مما يباح هلم أن يفعلوا نعم.

  


